Curso de Estatística II
2o. Semestre de 2006

1

Notas da Aula 07 e 08: Distribuições Amostrais e Amostragem
Prof. Daniel Caetano
Objetivo: Introduzir conceitos de Amostras e Amostragem.
1. Introdução
Nas aulas anteriores foram vistos os modelos de distribuição de probabilidade e os
valores que caracterizam tais distribuições, como média, desvio padrão, variância. No curso
de Estatística I, estatística descritiva, já haviam sido avaliadas estas mesmas medidas para
amostras específicas.
Entretanto, as técnicas vistas em Estatística I são apenas capazes de avaliar os
parâmetros para os dados realmente colhidos, o que significa que se quisermos obter as
medidas descritivas para uma população inteira, precisaríamos dos dados da população
inteira.
Na prática, muitas vezes isso não é possível (como por exemplo, para uma pesquisa de
intenção de voto para presidente da república), seja por questões financeiras ou de tempo.
Ainda assim, podemos desejar uma estimativa destes valores para a população como um todo,
usando para isso dados de apenas uma pequena parcela da população.
Este processo se chama Inferência ou Indução Estatística. A idéia é, de posse de
dados de uma amostra de uma população, passar a conhecer "o mais próximo possível"
algumas das características da população.
Se X é uma variável populacional, pode-se dizer que uma amostra aleatória de X é o
conjunto de n variáveis independentes (X1, X2, ..., Xn) em que cada Xi (i=1,2...,n) tem a
mesma característica (ou distribuição) de X. Em outras palavras, se X tem distribuição
N(µ,σ2), Xi também terá distribuição N(µ,σ2).
Para calcular um dado valor de interesse A, construímos uma função dos valores de X,
denominada estimador Â. O valor Â calculado por esta função, com base nos valores de X, é
um estimador de A.
Â = f(x1, x2, ..., xn) é um estimador de A
Quando obtemos um valor numérico para o estimador, por exemplo a média x' (x
barra) de uma amostra, dizemos que ele é uma estimativa da média populacional µ.
Considerando todas as n amostras possíveis de uma população, para cada uma
delas podemos calcular o valor do estimador, obtendo-se uma distribuição amostral.
Uma vez que o estimador é uma variável aleatória, pode-se encontrar suas características,
como média, desvio padrão, etc.
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2. Distribuições Amostrais
Pode-se provar que (FONSECA, 1996, páginas 169 a 176):
1) A média das médias amostrais é igual à média populacional.
Ou seja, se pegarmos todas as amostras possíveis e tirarmos a média das
médias de todas elas, teremos a média da população.
2) Se a população é infinita ou a amostragem é com reposição, a variância da
distribuição amostral das médias σ2(x') é dada por σ2/n.
3) Se a população é finita ou a amostragem é sem reposição, a variância da
distribuição amostral das médias σ2(x') é dada por (σ2*(N-n))/(n*(N-1)).
Disso depreende-se o principal resultado que é: a média amostral x' tem
distribuição normal com média igual à média µ da população e variância σ2/n ou
(σ2*(N-n))/(n*(N-1)), para populações infinitas ou finitas respectivamente.
A distribuição amostral das variâncias é uma distribuição do tipo qui-quadrado
χ com (n-1) graus de liberdade.
2

A distrbuição amostral da soma ou diferença de duas médias tem distribuição
normal com média igual à soma ou diferença da média das distribuições anteriores, e a
variância é a soma das duas variâncias das distribuições antereiores.

3. Amostragem
Anteriormente foi visto que não é qualquer amostra que serve para obter uma
estimativa das características populacionais: é preciso que estas amostras sejam aleatórias
e de tamanho adequado.
Assim, para selecionar uma amostra, há duas dimensões fundamentais a definir:
1) A dimensão (tamanho) da amostra;
2) A composição da amostra.
1) Dimensionamento da Amostra
a) Analise o problema e identifique uma a variável mais importante do estudo a
ser feito. Se possível, identifique mais que uma.
b) Avalie se são variáveis nominais, ordinais ou intervalares.
c) Considere se a população é finita ou infinita.
Para cada um dos conjuntos (tipo de variável, tamanho da população) existem
estimadores distintos do número n de elementos da amostra. Por exemplo, se a variável
escolhida for do tipo intervalar e a população infinita, o número de elementos é:
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n = ( (Z*σ)/d )2
Onde:
Z é a abcissa da curva normal padrão, fixado num nível de confiança. Por exemplo:
Confiança 95,0%: Z=1,96
Confiança 95,5%: Z=2
Confiança 99,0%: Z=2,57
σ é o desvio padrão da população. Ele pode ser conseguido de diversas maneiras:
- Especificações técnicas
- Verificar estudos semelhantes
- Conjecturas
d é o erro amostral, na unidade da variável, sendo esse o maior valor aceitável entre a
média da amostra x' e a média real da população µ.
Se a variável for intervalar e a população finita, a fórmula é mais complexa:
n = (Z2*σ2*N) /(d2*(N-1) + Z2*σ2)
Os dados são os mesmos explicados anteriormente, a menos do valor N, que é o
tamanho da população. Outras fórmulas para outros casos podem ser encontrados em
FONSECA (1996), páginas 178 a 181.

2) Composição da Amostra
Existem dois tipos básicos de composição de amostra: o probabilístico e o não
probabilístico.
Métodos Probabilísticos: Exige que cada elemento da população tenha uma dada
probabilidade 1/N de ser escolhido. Este é o método que garante cientificamente a validade
das inferências estatísticas.
- Amostragem aleatória simples: numera-se os elementos da população e sorteia-se
os N que serão selecionados.
- Amostragem Sistemática: Se a população de tamanho N está ordenada segundo
algum critério e deve-se selecionar n elementos, pega-se um (posição fixa) de cada N/n
elementos da população.
- Amostragem Estratificada: Quando se tem uma população heterogênea em que se
pode distinguir subpopulações (homens x mulheres, pobres x ricos, etc), é possível executar
uma amostra estratificada. Após a determinação dos estratos, seleciona-se uma amostra
aleatória para cada estrato.
- Amostragem por Agrupamento: Algumas vezes é difícil identificar os elementos
de uma população, mas pode ser fácil identificar subgrupos da população. Nestes casos
usamos este tipo de amostragem. Por exemplo, é possível que não se tenha uma relação
precisa dos moradores de cada quarteirão, mas é possível determinar que deve ser colhida
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uma amostra dos quareirões e fazer uma contagem completa de quantas pessoas existem
morando naqueles quarteirões.
Métodos Não-Probabilísticos: amostragens em que há uma escolha deliberada dos
elementos participantes e não pode ser usada como base para generalizações e inferências
estatísticas.
- Amostragem Acidental: Amostrada por elementos que "vão aparecendo" até atingir
o tamanho N da amostra desejada. Um exemplo típico é o das pesquisas de opinião.
- Amostragem Intencional: Um grupo de elementos é selecionado de acordo com
algum critério e são então coletados os elementos. Por exemplo: pesquisar taxas de doenças
graves entrevistando doentes em um hospital.
- Amostragem por Quotas: Feito em três fases: 1) classificação da população de
acordo com características consideradas relevantes; 2) Determinação da proporção da
população de cada uma das classes; 3) Fixação de quotas para cada observador de modo a
colher elementos mantendo a proporção determinada na fase 2. Este é o modo como
normalmente são feitas as prévias eleitorais.

5. Bibliografia
FONSECA, J. S; MARTINS, G. A. Curso de Estatística. São Paulo: Atlas, 1996.
NETO, P. L. O. C. Estatística. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.
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Notas da Aula 09: Regressão Linear
Prof. Daniel Caetano
Objetivo: Introduzir o cenceito de regressão linear.
Introdução
É bastante comum, na vida de quem lida com medidas e experimentos, a necessidade
de encontrar uma relação entre duas ou mais variáveis. Por exemplo, é possível analisar a
relação entre altura e peso das pessoas de uma família, ou a relação entre o tamanho de um
objeto e seu peso.
As razões para isso são as mais diversas. Uma razão pode ser simplesmente estudar se
duas coisas diferentes são correlacionadas. Por exemplo: existe alguma relação entre o
aumento de funcionários da empresa e o aumento do faturamento?
Uma outra razão bastante comum para alguém tentar achar uma relação entre duas
variáveis é o custo de medição. Há algumas coisas cuja medição é muito cara ou até mesmo
impossível. Como um exemplo, podemos citar a vazão de um rio. A única maneira direta de
medir a vazão de um rio seria interromper seu curso, construir uma gigantesca "jarra de
medir", com graduação, e colocá-la na frente do rio. Para ter precisão, teríamos de deixar o
rio vazar para dentro da jarra por exatamente uma hora e então interromper novamente a
vazão do rio, tirar a jarra, consertar o leito do rio e só então tudo voltaria ao normal. Uma
obra deste tipo levaria meses e custaria alguns milhões.
Certamente não é esta a maneira com que esta medida é feita. É usado, então, um
"truque": é medida uma (ou mais) variável relacionada ao efeito e cuja medida é de baixo
custo. Posteriormente é determinada uma função matemática que representa esta relação entre
as duas variáveis (a que se mediu efetivamente e aquela que se quer conhecer o valor) e então
basta realizar a medição de baixo custo para obter o valor da outra variável, cuja medida
direta era dispendiosa ou impossível. Ao processo de obter a função matemática que
correlaciona duas ou mais variáveis, é dado o nome de regressão. Quando a função
matemática determinada é a representação de uma reta, damos o nome ao processo de
regressão linear.
Apenas para complementar o exemplo da vazão do rio, as variáveis normalmente
medidas são a velocidade da água (V) e a área transversal do rio (A). Pode-se determinar a
vazão (Q) como sendo: Q = V*A. Esta relação foi encontrada fazendo medidas em pequenas
maquetes, situação na qual a medida tem custo bem menos dispendioso.

1. Variáveis Dependentes e Independentes
Em uma regressão, sempre vão existir as variáveis que iremos medir e a variável que
queremos determinar a partir daquelas que foram medidas. As variáveis que medimos são
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chamadas de variáveis independentes, uma vez que as medimos diretamente, de forma
independente umas das outras. A variável para a qual se deseja saber o valor é chamada de
variável dependente, já que o valor dela dependerá dos valores medidos para outras variáveis.
Podemos fazer uma representação da seguinte forma:
y = a.x + b
Onde:
y : variável dependente
x : variável independente
a, b : constante
Neste exemplo, o valor de y é dependente do valor de x. É esta a razão pela qual y é
denominada variável dependente. Note que se o valor de x crescer, o valor de y também
cresce. Para cada unidade que seja aumentada em x, y crescerá a unidades, já que o valor de x
é multiplicado por a na fórmula.
A dificuldade do processo de regressão é, então, justamente calcular quais são os
valores das constantes (no exemplo, a e b). Em termos de regressão linear, o processo pode
ser bastante simples, como veremos a seguir. Entretanto, esta será a minoria dos casos. Na
grande maioria será exigido um processo mais complexo apresentado mais adiante.

2. Determinação de Uma Reta que Passa por Dois ou Mais Pontos
Quando temos pontos (formados por medidas de duas variáveis) que estão
perfeitamente correlacionados (são colineares), podemos usar o resultado da álgebra linear
para calcular a função matemática que representa a correlação das duas variáveis.
Exemplo 1:
Suponhamos que X e Y sejam valores medidos:
Medida
X
Y

1
0
0

2
3
1

3
6
2

4
9
3

5
12
4

Consideramos que queremos encontrar uma equação do tipo:
Y = m.X + a

(1)

Usando-se a equação da álgebra linear:
Y1-Y0 = m.(X1-X0) => m = (Y1-Y0)/(X1-X0)

(2)
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Adotemos como X0,Y0 os valores da medida 2 e como X1,Y1 os valores da medida
3. Assim, a equação fica:
m = (2-1)/(6-3) = 1/3
Substituindo o valor de m na equação (1):
Y = (1/3) . X + a

(3)

Falta, portanto, determinar o valor de a. Vamos substituir em (3) os valores de X e Y
para a medida 1:
0 = (1/3) . 0 + a => a = 0
Ou seja, se a = 0, a equação final é:
Y = (1/3) . X
ou
Y = X/3
Como os pontos estão todos perfeitamente alinhados, não importa quais pontos foram
escolhidos como X0,Y0 e X1,Y1: o resultado será sempre o mesmo. O gráfico desta função é
apresentado abaixo:

Regressão Linear

5

Y-Axis

4
3
Y
2

1
0
0

2

4

6

8
X-Axis

10
12
14
R-square = 1 # pts = 5
y = x/3

Exemplo 2:
Suponhamos que X e Y sejam valores medidos:
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X
Y

4

1
0
3

2
1
7

3
2
11

4
3
15

Consideramos que queremos encontrar, novamente, uma equação do tipo:
Y = m.X + a
Usando-se a equação da álgebra linear (2), e adotando como X0,Y0 os valores da
medida 3 e como X1,Y1 os valores da medida 1, a equação fica:
m = (11-3)/(2-0) = 8/2 = 4
Substituindo o valor de m na equação (1):
Y = 4.X + a

(4)

Falta, portanto, determinar o valor de a. Vamos substituir em (4) os valores de X e Y
para a medida 2:
7 = 4 . 1 + a => a = 7 - 4 = 3
Ou seja, se a = 3, a equação final é:
Y=4.X+3
Como, mais uma vez, os pontos estão todos perfeitamente alinhados, não importa
quais pontos foram escolhidos como X0,Y0 e X1,Y1: o resultado será sempre o mesmo. O
gráfico desta função é apresentado abaixo:

Regressão Linear

20

Y-Axis

15

10

Y

5

0
0

0,5

1

1,5
X-Axis

2

2,5
R-square = 1

3
3,5
# pts = 4
y = 3 + 4x
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Exemplo 3:
Suponhamos que X e Y sejam valores medidos:
Medida
X
Y

1
0
3

2
2
4

3
4
12

Consideramos que queremos encontrar, novamente, uma equação do tipo:
Y = m.X + a
Usando-se a equação da álgebra linear (2), e adotando como X0,Y0 os valores da
medida 0 e como X1,Y1 os valores da medida 1, a equação fica:
m = (2-0)/(4-0) = 2/4 = 1/2
Entretanto, desta vez a escolha das medidas altera o valor de m. Escolhendo como
X0,Y0 os valores da medida 1 e como X1,Y1 os valores da medida 2, a equação fica:
m = (4-2)/(12-4) = 2/8 = 1/4
E, finalmente, escolhendo como X0,Y0 os valores da medida 0 e como X1,Y1 os
valores da medida 2, a equação fica:
m = (4-0)/(12-0) = 4/12 = 1/3
E agora, qual valor de m usar? A respota é: nenhum deles. Para encontrar a equação
que melhor demonstre a relação entre as duas variáveis, será necessário o uso de um método
mais complexo, chamado método dos mínimos quadrados.

3. MMQ: Método dos Mínimos Quadrados
Uma vez que em casos práticos, por imprecisão de medida, não é possível obter
valores perfeitamente colineares, o método apresentado na seção anterior é de pouca valia
nestas situações.
Nos casos práticos, usa-se o chamado "método dos mínimos quadrados", que nada
mais é que um método que é usado para encontrar a equação da reta que "passa o mais perto
possível de todos os pontos ao mesmo tempo".
Observe no gráfico a seguir, onde foram utilizados os dados do Exemplo 3 da seção
anterior:
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Note que a reta (verde) não passa sobre qualquer um dos pontos, mas ela está na
posição em que a soma (em módulo) das distâncias D1, D2 e D3 (vermelho) é a menor
possível.
O processo matemático para determinação desta reta é complexo, mas é
implementado nos pacotes mais comuns, inclusive em planilhas como Excel e 1-2-3. No
Excel, para traçar este tipo de reta, é preciso:
1) Plotar os pontos como um gráfico de dispersão.
2) Selecionar um dos pontos no gráfico, clicar com o botão direito do mouse e
selecionar a opção "Formatar linha de tendência".
3) Configurar a linha de tendência como Linear.
4) Alternativamente, pode ser selecionado para que a equação e o valor R2 sejam
impressos.
Com relação ao ítem 4, como já visto nos gráficos anteriores, também neste é
apresentada a equação da reta:
Y = -0,667 + 3.X
Entretanto, o valor do R2 (R-square) é diferente. Nos exemplos 1 e 2, o valor do R2 era
exatamente 1 e, neste caso, ele é menor que 1. Este valor de R2 tem uma grande importância
nas regressões e se chama índice de correlação.

4. Índice de Correlação
O índice de correlação é uma medida que indica o "quão bem" uma variável é
correlacionada com a outra, dado um tipo de regressão. No caso de uma regressão linear,
como as apresentadas nesta aula, o índice de correlação indica se a equação da reta
determinada explica bem (ou não) a dispersão de pontos apresentada.
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O índice de correlação R2 varia de 0 a 1, lembrando que ele é o quadrado do
coeficiente R já apresentado anteriormente, que variava de -1 a 1. Quando R tem um valor
próximo de 1 ou -1, é dito que existe uma forte correlação entre as variáveis (direta e inversa,
respectivamente). Por outro lado, se R tiver um valor próximo de 0, não há qualquer
correlação perceptível entre as variáveis. O mesmo vale para R2, embora no caso do R2 a
análise seja mais simples: valor próximo de 1, a equação obtida pela regressão é boa. Em caso
de valor próximo de 0, a equação obtida pela regressão não tem significado.
Analizando os gráficos dos exemplos 1 e 2 é possível verificar que o R2 é 1, o que é
natural, já que os pontos são perfeitamente colineares. A equação encontrada produz uma reta
que passa exatamente em cima de todos os pontos.
Já no exemplo 3, a reta passa próxima aos pontos, mas não em cima deles. Por esta
razão o R2 não é 1. Entretanto, a proximidade é tão grande que o valor é 0,964, bastante
próximo de 1.
Alguns exemplos de diferentes R2 abaixo:
Regressão Linear

Regressão Linear

30

25
20

20

Y-Axis

Y-Axis

25

15

15
10

10

5

5

0

0
-1

0

1

2

3

4

5
6
7
X-Axis R-square = 0.902

8
9
# pts = 4
y = 2 + 3.6x

-1

0

1

2

3

4
5
6
7
X-Axis R-square = 0.92

8
9
# pts = 4
y = 25 + -2x

Regressão Linear
50

Y-Axis

40
30
20
10
0
0

10

20

30
40
50
R-square = 0.000389 # pts = 5
X-Axis
y = 28.1 + -0.025x

Note, porém, que um R2 próximo de zero não significa que não há correlação entre as
variáveis. Significa que não há correlação do tipo especificado. Por exemplo: se foi feita uma
regressão linear e o R2 encontrado foi quase zero, significa que não há correlação linear entre
as variáveis.
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No exemplo abaixo, as variáveis são correlacionadas, embora não sejam linearmente
correlacionadas:

Regressão Linear
100

Y-Axis

80
60
40
20
0
-15

-10

-5

0
5
X-Axis R-square = 0

10
15
# pts = 5
y = 50 + 0x

A equação que relaciona X a Y é:
Y = X2
Entretanto, esta equação não é linear. Existem métodos para realizar regressões
não-lineares (potenciais, exponenciais, logaritmicas, logísticas, dentre outras...), porem este
tema foge ao escopo do curso.

5. Bibliografia
NETO, P. L. O. C. Estatística. São Paulo: Edgard Blücher, 2002.
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Notas da Aula 10: Intervalos de Confiança
Prof. Daniel Caetano
Objetivo: Introduzir o conceito de Intervalo de Confiança.
Introdução
Como já foi comentado várias vezes desde o início do curso, praticamente sempre que
realizarmos uma medida, ela conterá um certo erro. Este erro pode vir de várias fontes, como
imprecisão do instrumento de medida, imprecisão por parte do observador, dentre outros.
Como uma forma de melhorar a estimativa do valor medido, realizamos várias
medidas e tiramos a média de seus resultados. Se não houverem erros sistemáticos (por
exemplo, uma régua com marcações incorretas), é razoável que à medida em que tivermos
um número cada vez maior de medidas, mais próxima será esta média do valor real da
medida.
Entretanto, é impossível realizar infinitas medidas. Em geral, temos um custo
associado às medidas e, assim, o número de medidas é limitado. Quando calculamos a média
dos valores medidos (ou seja, a média amostral), por não ser uma amostra infinita, sua média
não será exatamente o valor real da medida.
Como solucionar o problema? Na realidade, não é possível saber qual é, de fato, o
valor real. O mais próximo disso que é possível chegar, no caso de uma variável aleatória
com distribuição normal (como é o caso da maioria das medidas) é exatamente a média.
Entretanto, em alguns casos não é útil saber "próximo de que valor" é o valor real (o
que seria indicado pela média), mas é útil saber "em que intervalo se encontra o valor real".
Este intervalo pode ser determinado e seu nome é "Intervalo de Confiança".

1. Confiança de um Intervalo
Da mesma maneira que não é possível dizer qual é o valor real de uma medida sem
tê-la efetuado infinitas vezes, também não é possível estabelecer, com 100% de confiança,
um intervalo em que este valor real se encontra. Isso ocorre porque sem realizar todas as
medidas possíveis, nunca será possível identificar um intervalo com 100% de confiança. Em
outras palavras, se não houvermos realizado todas as medidas possíveis, sempre existe a
possibilidade de uma medida cair fora de um intervalo estabelecido previamente.
Qual a solução da estatística para este problema? A solução é estabelecer intervalos
com confiança menor que 100%. Determinar um intervalo de confiança com uma confiança
de 95% significa que existe 5% de probabilidade de que o valor real de uma medida caia fora
daquele intervalo determinado, ou seja, 5% de probabilidade de erro.
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Para algumas aplicações, 5% de probabilidade de erro é inaceitável. Para algumas
aplicações é comum admitir-se apenas probabilidades de erro tão pequenas quanto 1%, 0,5%
ou 0,1%. Cabe ao responsável pelo problema arbitrar qual a probabilidade de erro tolerável.
Para entender melhor, vejamos um exemplo simples:
Medida
1
2
3
4

Valor
10
20
30
40

Média:

25

Considerando que estas são todas as medidas possíveis, um intervalo com 50% de
confiança seria 20 a 30. Por quê? Ora, temos 4 medidas. Temos uma probabilidade de 25% de
erro para menos ( valor 10 ) e uma probabilidade de 25% de erro para mais ( valor 40 ),
sobrando então 50% de probabilidade do valor real estar entre 20 e 30.
Intervalos de confiança também podem ser determinado para aplicações inusitadas
como a determinação da área de pontuação de um jogo de dardos ou tiro ao alvo. Coloca-se
diversos jogadores a atirar dardos em um tabuleiro de alvo alvo sem marcações além do
centro. A partir das distâncias entre os pontos em que os dardos acertaram o tabuleiro do alvo
e o centro do alvo acertos, determina-se um intervalo de confiança com baixa confiança (ou
seja, muito erro) para a região de maior pontuação. Aumenta-se a confiança de acerto e assim
é obtida a segunda região de maior pontuação. O processo é repetido até ter uma região
externa que valha um mínimo de pontos e que a maioria das pessoas acerte. Um exemplo de
resultado deste caso:
Pontos
1000
500
200
100
10

Diferença de Raio
2 cm
2 cm
4 cm
4 cm
5 cm

Intervalo de Confiança
0 a 2 cm
2 a 4 cm
4 a 8 cm
8 a 12 cm
12 a 17 cm

Confiança
1%
5%
25%
50%
75%

2. Cálculo do Intervalo de Confiança
Antes de mais nada, é importante formalizar que um intervalo de confiança é
calculado para uma dada variável aleatória, que representa a medida de alguma grandeza, de
forma a identificar a faixa de valores dentro da qual o valor real da grandeza deve estar com
uma dada probabilidade, ou seja, com uma dada confiança.
Existem duas fórmulas para que seja calculado o Intervalo de Confiança. Ambas
envolvem a média, o desvio padrão e o número de elementos da amostra. Uma destas
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fórmulas pressupõe que o desvio padrão populacional (ou seja, o desvio padrão real) é
conhecido. Como este não é o caso mais comum, existe também uma fórmula para o caso em
que este valor não está disponível, quando então é usado o desvio padrão amostral.
Na realidade, em ambos os processos estaremos em busca de um valor K, que será
subtraído e somado à média de forma a determinar o intervalo de confiança. Assim, o
processo será realizar N medidas de uma variável aleatória qualquer X, determinar o valor
médio desta amostra (somando todas as medidas e dividindo por N), obtendo assim o Xm (X
Médio). O Intervalo de Confiança será:
Xm - K ≤ µ ≤ Xm + K
Onde µ é o valor real da medida... Ou seja, determinaremos um número Xm - K que
será o extremo inferior do intervalo e também um número Xm + K, que será o extremo
superior do intervalo.
A diferença nos dois processos citados acima está no cálculo de K.
2.1. Cálculo do K do IC com Desvio Padrão Populacional Conhecido
Para a determinação do K citado na seção 2, o primeiro passo é a determinação da
probabilidade de erro aceitável, à qual chamamos pela letra α. Tenha em mente que o erro
real será α/2 para cima ou α/2 para baixo. O passo seguinte é procurar na Tabela de
Distribuição Normal Padrão pelo valor referente ao α/2. O valor de Z encontrado na tabela
deve ser anotado. O terceito passo é calcular o K pela fórmula:
K = (Z * σ) / √N
Onde:
K é o valor a ser determinado;
Z é o valor que vem da Distribuição Normal Padrão, baseado em α/2;
σ é o desvio padrão populacional, considerado conhecido;
N é o número de elementos na amostra.
Ou seja, resumidamente:
1) Determine uma probabilidade de erro satisfatória α;
2) Calcule α/2;
3) Use a tabela de Distribuição Normal Padrão e encontre o Z que corresponde ao α/2;
4) Use a fórmula
K = (Z * σ) / √N
para calcular K.
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2.2. Cálculo do K do IC com Desvio Padrão Populacional Desconhecido

Quando não conhecemos o desvio padrão populacional, precisamos usar um
substituto: o desvio padrão amostral (S). Isso modifica um pouco o tratamento, visto que é
necessária uma correção ao coeficiente Z, levando em conta que o desvio padrão usado é
apenas estimado, e não o real. Por sorte, a correção já foi calculada e uma tabela já existe,
sendo a tabela a da distribuição t de Student.
Como a estimativa do desvio padrão populacional pelo desvio padrão amostral é tão
melhor quanto maior for o número de elementos na amostra (será perfeita se a amostra for a
população inteira), é natural que a correção a ser aplicada ao valor do coeficiente Z seja tão
menor quanto maior for o tamanho da amostra. Por esta razão, a tabela t de Student depende
não apenas da probabilidade de erro α, mas também do número de elementos da amostra.
Assim, para a determinação do K citado na seção 2, quando não se conhece o desvio
padrão populacional, o primeiro passo é o cálculo do desvio padrão amostral. O segundo
passo é a determinação da probabilidade de erro aceitável, à qual chamamos pela letra α. O
passo seguinte é procurar na Tabela de Distribuição t de Student pelo valor referente ao α e a
N-1 graus de liberdade. O valor de T encontrado na tabela deve ser anotado. O terceito passo
é calcular o K pela fórmula:
K = (T * S) / √N
Onde:
K é o valor a ser determinado;
T é o valor que vem da Distribuição t de Student, baseado em α e N-1;
S é o desvio padrão amostral, calculado;
N é o número de elementos na amostra.
Ou seja, resumidamente:
1) Calcule o desvio padrão amostral S;
2) Determine uma probabilidade de erro satisfatória α;
3) Use a tabela de Distribuição t de Student e encontre o T que corresponde a α e N-1;
4) Use a fórmula
K = (T * S) / √N
para calcular K.

3. Intervalos de Confiança em Gráficos
Os intervalos de confiança são, costumeiramente, representados nos gráficos na forma
de "barras de erro". Cada ponto apresentado num gráfico de dispersão bidimensional, por
exemplo, terá uma faixa de variação no eixo X e no eixo Y, representando o intervalo de
confiança com relação à medida representada pela variável aleatória X e com relação à
medida representada pela variável aleatória Y.
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Também é possível falar sobre intervalos de confiança em regressões lineares. Numa
regressão linear, a reta apresentada como solução é aquela que está na posição de maior
probabilidade, mas isso não significa que a equação da regressão seja exatamente aquela. É
possível traçar retas adicionais que representem uma espécie de "faixa de confiança",
indicando que com uma dada probabilidade (99%, por exemplo) a reta estará dentro daquela
faixa.
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